
  

 

 
S T Á T N Í   Ú Ř A D   P R O   J A D E R N O U   B E Z P E Č N O S T 

 

 

Dne: 01.07.2021 

č.j.: SÚJB/OLO/15844/2021 

Spis. značka: SÚJB/POD/15239/2021/1 

Vyřizuje útvar: Oddělení lékařského ozáření  

110 00  Praha, Senovážné náměstí 1585/9 

Oprávněná úřední osoba: MUDr. Hana Podškubková   

Tel.: +420221624741 

 

 

Rozhodnutí 
 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) jako správní úřad příslušný podle § 208 

písm. a) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve správním řízení ve věci udělení povolení 

k odborné přípravě fyzické osoby zajišťující radiační ochranu registranta, zahájeném na základě 

žádosti, kterou podala 

 

osoba Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.,   

sídlem 140 00  Praha, Bartoškova 1450/28,   

identifikační číslo 86652052,  

evidenční číslo SÚJB 622796, 

 

(dále jen „účastník řízení“) podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

(dále jen „spr. ř.“), ze dne 24.6.2021, kterou SÚJB obdržel dne 25.6.2021, rozhodl takto: 

 

SÚJB podle § 67 odst. 1 spr. ř. povoluje činnost podle § 9 odst. 6 písm. b) atomového zákona,  

a to přípravu fyzické osoby zajišťující radiační ochranu osoby,  

jejíž registrace pro zubní  rentgenová zařízení byla provedena podle atomového zákona.  

 

Povolovanou činnost je možné vykonávat za následující podmínky: 

 

SÚJB bude oznámen přístup k e-learningové přípravě fyzické osoby zajišťující radiační 

ochranu registranta. 

 

 

Odůvodnění 

 

SÚJB zahájil správní řízení s účastníkem řízení ve věci vydání povolení na základě výše 

uvedené žádosti k přípravě fyzické osoby zajišťující radiační ochranu osoby,  

jejíž registrace byla provedena podle atomového zákona. 
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Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka č. 106 bod 

2, písm. j) ve výši 1000,- Kč byl uhrazen.  

 

Žádost o povolení obsahovala všechny náležitosti dané § 16 atomového zákona a dokumentac i 

dle přílohy č. 1 bod 6 atomového zákona, § 21 a přílohy č. 2 vyhlášky č. 409/2016 Sb.   
 
SÚJB posoudil předloženou dokumentaci, tj. doklady dokumentující organizační a technickou 

způsobilost žadatele, odbornou úroveň e-learningu, včetně způsobu ověřování znalost í 
získaných v procesu přípravy a shledal, že účastník řízení splnil všechny podmínky stanovené 

atomovým zákonem pro řádné a kvalifikované vykonávání povolené činnosti. 
 
Účastník řízení splnil požadavky právních předpisů pro povolovanou činnost, proto SÚJB 

rozhodl, jak je výše uvedeno. 

 

Podmínka oznámení přístupu k e-learningové přípravě fyzické osoby zajišťující radiační 

ochranu registranta je nutná pro kontrolní činnosti SÚJB.  

 

Poučení 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím SÚJB - Oddělení lékařského ozáření, 110 00  

Praha, Senovážné náměstí 1585/9 rozklad k předsedkyni SÚJB, a to do 15 dnů ode dne doručení 

tohoto rozhodnutí. 

 

 

 

Za Státní úřad pro jadernou bezpečnost: 

Mgr. Marcela Berčíková   

zastupující ředitelka  

Odboru usměrňování expozic 

elektronicky podepsáno 

 

 
Rozdělovník: 

1. Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., 140 00  Praha, Bartoškova 1450/28,   

– účastník řízení, do datové schránky   

2. SÚJB, Oddělení lékařského ozáření,  

– kopie k založení do spisu 



01.07.2021110 00PrahaNové MěstoSenovážné náměstí1585/9Oddělení lékařského ozáření110 00Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.62279686652052       Bartoškova 1450/28140 00Praha   Bartoškova 1450/28140 00Praha01.07.2021158442021SÚJB/OLO/15844/20214250SÚJB/POD/15239/2021/1MUDr.HanaPodškubková inspektor+420221624741neurčitou

povoluje
Příprava fyzické osoby zajišťující radiační ochranu registranta
  Mgr.MarcelaBerčíková vedoucí oddělení radonového programuRZH 
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Oprávněná úřední osoba:	MUDr. Hana Podškubková  

Tel.:	+420221624741





Rozhodnutí



Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) jako správní úřad příslušný podle § 208 písm. a) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve správním řízení ve věci udělení povolení k odborné přípravě fyzické osoby zajišťující radiační ochranu registranta, zahájeném na základě žádosti, kterou podala



osoba	Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., 	

sídlem	140 00  Praha, Bartoškova 1450/28, 	

identifikační číslo	86652052, 

evidenční číslo SÚJB	622796,



(dále jen „účastník řízení“) podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „spr. ř.“), ze dne 24.6.2021, kterou SÚJB obdržel dne 25.6.2021, rozhodl takto:



SÚJB podle § 67 odst. 1 spr. ř. povoluje činnost podle § 9 odst. 6 písm. b) atomového zákona, 

a to přípravu fyzické osoby zajišťující radiační ochranu osoby, 
jejíž registrace pro zubní  rentgenová zařízení byla provedena podle atomového zákona. 



Povolovanou činnost je možné vykonávat za následující podmínky:



SÚJB bude oznámen přístup k e-learningové přípravě fyzické osoby zajišťující radiační ochranu registranta.





Odůvodnění



SÚJB zahájil správní řízení s účastníkem řízení ve věci vydání povolení na základě výše uvedené žádosti k přípravě fyzické osoby zajišťující radiační ochranu osoby, 
jejíž registrace byla provedena podle atomového zákona.



Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka č. 106 bod 2, písm. j) ve výši 1000,- Kč byl uhrazen. 



Žádost o povolení obsahovala všechny náležitosti dané § 16 atomového zákona a dokumentaci dle přílohy č. 1 bod 6 atomového zákona, § 21 a přílohy č. 2 vyhlášky č. 409/2016 Sb.  
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Účastník řízení splnil požadavky právních předpisů pro povolovanou činnost, proto SÚJB rozhodl, jak je výše uvedeno.



Podmínka oznámení přístupu k e-learningové přípravě fyzické osoby zajišťující radiační ochranu registranta je nutná pro kontrolní činnosti SÚJB. 



Poučení



Proti tomuto rozhodnutí lze podat prostřednictvím SÚJB - Oddělení lékařského ozáření, 110 00  Praha, Senovážné náměstí 1585/9 rozklad k předsedkyni SÚJB, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.







Za Státní úřad pro jadernou bezpečnost:

Mgr. Marcela Berčíková  

zastupující ředitelka 

Odboru usměrňování expozic

elektronicky podepsáno
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